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KAROL SCHNEIDER

EKONOMICZNE PROBLEMY PRANIA BRUDNYCH PIEN
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Fülbier 1999, s. 56).

1.

p-
stwa ich e-

t-

a-
– jego zdaniem – do zmniejszenia

utrudnione i wzrost jej znaczenia –
ursy waluto-

o-
o-

spodarki wolnorynkowej1.
em 

– w tym fundacje – które powinny 

-Szymala 2012).

u-

1 -
i mikroekonomii. Geld wäscherein Motive – For-
men – Abwehr. Eine betriebswirtschaftliche Analyse,

Zdaniem M. Prengela –
w aspekcie makro- i mikroekonomicz Banche e riciclaggio. 
Analisi economica e regolamentazione, Milano 1994.
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marginesie odnotujmy, 

299 k.k. -Szymala 2009).
z-

wojowi stosunkó

y-

polityków. 

o-
a-
y-

ch (91), Kaj-
manach (15), Bermudach, Jersey (po 12) i Wyspie Man (7). 102 firmy zarejestro-
wano w USA. 

e-

Szwajcaria z 76 firmami.

ko

tys. ludzi karaibskich wysepkach oficjalnie zarejestrowano 500 tys. firm. Liczba ta 

2.

e-
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podejrzane transakcje, wspólnicy kupili np. bank EuroFed zarejestrowany w Anti-
Guernsey, 

w e-

Tabela 1

Kwoty zdefraudowane przez niektórych przywódców

Lata Przywódca – kwota

1967–1998 
Hadji Mohamed Suharto – prezydent Indonezji 

– kwota szacunkowa –15–35 mld dol.
1965–1986 Ferdinand Marcos – prezydent Filipin – 5–10 mld dol.
1965–1997 Mobutu Sese Seko – prezydent Zairu – 5 mld dol.
1993–1997 Sami Abacha – przywódca Nigerii – 5 mld dol.
1991–2000 Slobodan Milošev – prezydent Serbii – 1 mld dol.
1971–1986 Jean Claude Duvalier – prezydent Haiti – 300–800 mln dol.
1990–2000 Alberto Fujimori – prezydent Peru – 600 mln dol.
1996–1997 Pa o arenko – premier Ukrainy – 100–300 mln dol.
1997–2012 Arnoldo Alemán – prezydent Nikaragui – 100 mln dol.
1998–2001 Joseph Estrada – prezydent Filipin – 80 mln dol.

„Dziennik Gazeta Prawna nr 24 z 4–6 lutego 2011.

do tzw. 
rajów

których nie ujawniono postronnym stronom. Jednak, jak pisze M. Potocki
(2011) o-

y-

a-
o-

r-
–

niedawno obalony prezydent Zin al-



Karol Schneider 305

w Szwajcarii, a na nich co 

-au-

y-

think tanku Global Financial In
150 mld ukradzionych dolarów.

o-
.

e-
e-

’em Pompidou, François 
Mitterrandem, Jacques’em Chirakiem i Nicolasem Sarkozym. 

– Transparency International i organizacji Sherpa – Bon-

Nguesso i lider Gwinei Równikowej Teodoro Obiang,

y-
icjalnie zarabia 15–30 tysi

–

ji, 
a my przymykamy na to oczy –
International Daniel Lebè o-
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– Wielu obywateli Gabonu nie ma 
itnej, edukacji ani opieki lekarskiej. Tu nie chodzi o kwestie 

– ègue.

opozycji przeciwko prezydentowi Denisowi Sassou Nguesso. W ramach docho-

Nguesso o-

i-
a-

– sa na odkrycie prawdy. Pieni
– ègue. 

3.

Polsce 
, a przy okazji unijnych dotacji jest okazja do prania brudnych pie-

odnawialnych –

F

–

–
e-

niami do emisji CO2 r-

go podatku. Cz

tys. euro.
podmiotów, –

o-
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– Najprostsza metoda to ustawienie transakcji nieru-

w-
a-

4. Zyski z

o-
, e

galnego ulicznego handlu narko-
tykami albo,

e-
których z indykatorów „podziemnej ekonomii” i jest zbyt fragmentaryczna lub 

roku – twierdzi 
172 t – podaje ONZ, natomiast o 400 t mówi poufny 

kanie, o i-

e-
boliwijskich kalkulacji. Pytanie: (Prengel 2003, 

s. 110).
Dane szacunkowe co do zysku z tzw. (nielegalnego) handlu ulicznego (kon-

dla kokainy, a nawet do 2000 dol. dla heroiny (Siska 1999, s. 25 i nast.).
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blem polega na 
o-
l-

a
l-

kiego rodzaju, przynos

i handel nimi. Dane s e-
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ECONOMIC PROBLEMS OF MONEY LAUNDERING

Summary

All activities designed to conceal the true source of illegal income obtained from 
criminal activities and give them the legal origin of birthmarks is called money launder-
ing. Money laundering is the legalization of profits gained from criminal activity. The 
aim of this article is an attempt to indicate that the funds derived from money launder-
ing are a threat to the economic system of the country. The funds derived from the 
committed economic crimes, give rise to huge capital, which serves, among others, to 
acquire part of the legal economy for the funds obtained from the suspicious transac-
tions.
Keywords: money laundering, illicit trafficking, suspicious transactions.
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